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Letter to Editor 

 

Věc psychosomatiky 

Jiří Růžička 

 

 

Zdá se, že psychosomatické modely stále nepřinášejí to, 

co by se od nich čekalo. Vztahy mezi tělem a duší jsou vy-

světlovány vágně, ukazují se jako obtížně prokazatelné a při 

hlubším ponoru zjišťujeme, že jsou vlastně nesrozumitelné. 

Intuitivně sice chápeme, že zde nějaké vazby jsou, ale při-

dáme-li k poměru sóma: psyché aspekt sociální nebo do-

konce duchovní, rysy psycho-somato-spirituálně-sociálního 

přístup, kontury a vztahy se ještě více rozostří nebo zcela roz-

plynou. Z původně jasně vymezených entit tu máme sice za-

jímavý, ale vědecky nepoužitelný abstraktně hypotetický sle-

penec. Kromě korelací zde žádný objektivně vykazatelný 

vztah nenajdeme. Z hlediska daseinsanalýzy pak je celý kon-

cept zavádějící. 

V tomto textu se chci pokusit o jiná metodologická vo-

dítka vycházející z fenomenologického pohledu na člověka. 

Aby bylo možné tomuto požadavku dostát, musíme začít 

jinde, než jsme v quasi vědeckém psychosomatickém dis-

kurzu zvyklí. Nabízí se přístup fenomenologický, který, aby 

psychosomatickou otázku postihl, vychází z čistě subjektiv-

ních zkušeností v přirozeném světě a z nich samých je pak co 

nejvěrnějším a nejvýstižnějším popisem vykládá.  

V našem životě, v bytí člověka na světě, v lidské exis-

tenci1 se setkáváme s hmotnými i nehmotnými skutečnostmi. 

Tyto skutečnosti jsou od sebe oddělovány a po vzoru Descar-

tovy doktríny, která nám dosud vládne, jsme mezi nimi hle-

dali objektivizovatelný příčinný vztah. Když jedna hmotná 

skutečnost působí na druhou a to za stejných podmínek stej-

ným způsobem, a když je toto působení měřitelné a vědecky 

vykazatelné a v případě že jedna skutečnost vždy časově 

předchází skutečnost následnou, tehdy v přírodních vědách 

hovoříme o příčinném vztahu. Také zde panuje snaha vše ne-

materiální chápat jako projev materiálních skutečností, které 

jsou vlastními nositeli pohybu, což musí být vědecky doloži-

telné. Tuto vstupní podmínku však nelze dodržet, protože 

některé věci jsou v psychosomatickém vztahu hmotné a druhé 

nehmotné. Duševní skutečnosti jsou totiž jiného druhu, než 

hmotné. Hmotné ve vědě působí na jiné hmotné svými hmot-

nými vlastnostmi, jinak by nebylo možné působení jasně, 

spolehlivě a opakovatelně prokázat. Tato podmínečná relace 

v případě psychosomatickém neplatí. Vzájemné relace těla 

a psyché se nedají vědecky doložit. Proto je zde vědecká pod-

mínka kauzality neuskutečnitelná. Uveďme příklad: Svého 

času, to jest na počátku devadesátých let, jsme velmi usilovali 

 
1 Vše toto se nazývá pobyt (Heidegger, „Bytí a čas“) 

na ministerském grémiu o to, aby se psychoterapie stala me-

todou práce uznatelnou zdravotními pojišťovnami k úhradě 

z veřejného zdravotního pojištění. Ministrem zdravotnictví 

byl tehdy doc. MUDr. Bojar, jinak to psychoterapeuticky 

vzdělaný neurolog. Jeho tiskovým mluvčím byl PhDr. Slávek 

Hubálek, který tehdejší psychoterapeutické obci pomáhal 

s psychoterapii se ve zdravotnictví zabydlet. Nemohl, po-

dobně jako doc. Bojar, jednat nedemokraticky a psychotera-

pii ze své vůle jako zdravotnickou disciplínu ustavit. Na mi-

nisterstvu zdravotnictví tehdy probíhala schůze rozhodující 

o tom, které obory a metody budou zdravotními pojišťovnami 

z veřejného zdravotnictví hrazeny. S kolegyní Kocourkovou 

jsme na oné schůzi zastupovali nově vzniklou psychoterape-

utickou společnost a měli jsme psychoterapii dopomoci zač-

lenit do zdravotnického systému. K tomu určené grémium ří-

dil tehdejší nejmenovaný děkan jedné lékařské fakulty. Když 

došlo na psychoterapii, tak pan profesor řekl asi toto: „Psy-

choterapie? Přece hovořit s lidmi musí umět každý lékař. 

Není proto nutné, abychom zaváděli do zdravotnictví nový 

obor, když je psychoterapie ve zdravotnictví zakotvená odjak-

živa. Věděl jsem, že je třeba něco účinného říci, neboť naděje 

na její uznání se jevila limitně nulová. A tehdy ze mě vyšlo: 

„Pane profesore, je mi líto, ale o psychoterapii postrádáte něk-

teré důležité znalosti a vědomosti. Psychoterapie se dnes 

přednáší na vysokých školách a univerzitách v celé Evropě. 

Je tomu tak proto, že se nejedná o žádné plané povídání, ale 

o speciální komunikaci vyvěrající ze složitých teoretických 

systémů, jde o speciální dovednosti, které k osvojení vyža-

dují specifické vzdělávání. Slova mají přímý vliv na stav na-

šeho organizmu, což dokazují nesčetné výzkumy, ale v na-

šem případě i některé fyziologické známky patrné na vašem 

těle. Zdá se, že tato skutečnost k nám ještě evidentně nedora-

zila, Rozhostilo se mrtvé ticho a pan profesor postupně rud-

nul. Bylo nutné ještě něco dodat, protože jinak by moje vy-

stoupení vypadalo jako krajně nezdvořile. Tak jsem dodal: 

„Pane profesore, velmi se omlouvám za to, co jsem řekl. 

Všichni víme, že jste nadmíru vzdělaný člověk nejen ve svém 

oboru. Není vaší chybou, že informace o psychoterapii byly 

u nás za socializmu potlačovány, a proto se k vám nemohly 

dostat. Mým záměrem zde je proto doložit, že odborně pro-

nesené slovo psychoterapeutem má nesporný psychologický 

i medicínský účinek. No, a Vaše fyziologické projevy jsou ob-

jektivním důkazem toho, že moje slova okamžitý a průkazný 
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somatický i psychologický dopad měla.“ Pan profesor se za-

choval jako gentleman a bez dalšího psychoterapii zařadil do 

výkonů hrazených z veřejného pojištění.  

Jistě se mnou budete souhlasit, že to, co jsem řekl, nebylo 

možné zvážit, změřit, zkoušet nad plamenem, protože má řeč 

byla nehmotná. Její váha nespočívala v měřitelné síle hlasu, 

dechu nebo napínání mezižeberních svalů, ale ve významu, 

který má slova měla. To, že bez mozku vyslovena být ne-

mohla, je nabíledni. Ale její účinnost na fyziologii dotyčného 

muže nespočívala v hmotných dějích mozku, ale ve význa-

mech pronesené řeči, která na pana profesora zapůsobila. 

Existují skutečnosti hmotné a nehmotné, které jsou u člověka 

i jinde v přírodě sdružené, tvoříc jeden celek. Jejich rozdělení 

vede k tomu, že z jejich oddělených entit nelze vysvětlit ce-

lek, ani tehdy ne, když nehmotnou skutečnost pojmeme jako 

funkci nebo produkt či ji jinak odvodíme od skutečnosti 

hmotné.  

Descartes sice tělo jako těleso a duši jako nehmotnou sku-

tečnost od sebe oddělil, ale ani on, ani nikdo ji v novém pa-

radigmatu spojit nedokázal. Jednalo se o umělý konstrukt, 

jeho geniální výmysl. Tento problém se stal terčem kritiky již 

na konci devatenáctého století, mohutně pak díky fenomeno-

logii. Fenomenologové ukázali, že živé tělo lze od duševních 

činností oddělit jen v abstrakci, v reálném světě však tvoří je-

den nedělitelný celek. Všechno na těle je oduševněné. I ta-

kové vlasy nebo nehty takto existují. Dokazuje nám to péče 

o naše tělo, jakož i móda, kultura, umění, lidský osobní i spo-

lečensky život. Jak jinak by například mohly existovat poru-

chy příjmu potravy, některé migrény, mnohé alergie, stresové 

hypertenze, atd? 

Abychom se dobrali k poměru těla a duše, musíme se ob-

rátit ke zkušenosti přirozeného světa. Co je to přirozený svět? 

Patočka říká, že to je svět tak, jak se nám v naší osobní au-

tentické a bezprostřední zkušenosti dává. Jak je nám otevřen 

a my ve své otevřenosti jej zakoušíme. V naší bezprostřední 

zkušenosti se člověk jeví jako bytost oduševněná. Odušev-

něnost je naším atributem. Duše u člověka však není věc 

sama o sobě, ale spíše vlastnost našeho bytí, podle některých 

je základní vlastností života vůbec, ze zkušenosti lidí je 

veškerý život na této planetě nadán duší. Aristoteles (Aristo-

teles, O duši 403a, 414a a násl.) hovoří o duši rostlinné, vege-

tativní (rostliny), duši vnímavé (živočichové) živočišné a o duši 

člověka nadaného rozumem a shledává mezi nimi podobnosti 

i rozdíly. Jen lidská duše, která je rozumná, se však dle Aris-

totela podílí na nesmrtelném logu2. Ani otázka, zda je duše 

nehmotná nebo je tvořena nějakou látkou, nebylo v řecké fi-

losofii, ani později rozhodnuto. Můžeme však říci, že odu-

ševněnost je naše bytostné určení, nepominutelný existenciál 

charakterizující lidskou existenci ve světě3.  

Již jako malí, kdy ještě neumíme mluvit, rozpoznáme zá-

kladní rozdíl mezi živým a mrtvým. A jsme vyvedení z míry, 

že když to, co bylo živé, už živé není. A to, co zmrtvělo, i přes 

naši snahu již neožívá. Co to znamená lidsky žít? To znamená 

být otevřeností světa. Otevřenost je naší bytostnou vlastností. 

Je patrná ve vztazích, prožívání a porozumění světským sku-

tečnostem i věcem duchovním. Je třeba však rozlišovat mezi 

tím, co běžně označujeme jako rozumění, a (po)rozuměním 

 
2 Logos, v řečtině skládání dějící se v řeči, U Heraklitu je Logos světový rozum. 

3 U Heideggera je existence bytí ve světě da-sein. 

jako existenciál. Byť třeba v podobě neporozumění, neboť 

i to je krajní poloha rozumění. Porozumění je smyslem vý-

kladu, základní předpoklad možnosti komunikovat, což je 

také fundament vztahovosti. Rozuměním se naplňuje otevře-

nost pobytu. Kdo je světu otevřený, tak v míře a podobě 

otevřenosti je na něm odpovídajícím způsobem účasten (což 

pravděpodobně platí i o zvířatech). Otevřenost světa je cha-

rakteristikou bytí ve světě. Je „bytím venku“, u věcí světa, ve 

vztahu, který je zde od samého počátku a neustále, byť by to 

bylo snové bytí nebo bytí představené. Zároveň však je naše 

bytí i “bytím uvnitř“. Člověk není jen „na“ nebo „u“, ale také 

„v“. I „bytí v sobě“ je „bytím venku“, „ze sebe v sobě“. 

Jakmile však „bytím v“ opustíme své já, předěly vnitřního 

a vnějšího zmizí. Zůstane jen bytí, o němž se však do-

zvídáme, až když se znovu nastolí „osobní bytí ve světě, po-

byt“. Přítomnost světa a ve světě se neuskutečňuje „pouze na-

ším mozkem“, ale celou naší tělesností i všemi ostatními 

způsoby bytí, které přináleží bytostným určením člověka4. 

A to dokonce i tehdy, když znehybnění přesto svojí duší 

nezůstáváme na lůžku, ale pohybujeme se ve světě, jenž zú-

žen na minimum, přesto se otevírá ve svých nedohlédnutel-

ných horizontech. Musíme si ještě připomenout, že k pobytu 

neodmyslitelně patří spolubytí, neboť pobyt je vždy už také 

spolubytím ve světě. Spolubytí nás nemůže nějak dodatečně 

spojovat, protože s druhými již od počátku (od početí) spojeni 

jsme. Spolubytí nemůže být také derivátem naší zkušenosti, 

že svět sdílíme s druhým člověkem, s druhými lidmi. Sdílení 

světa s jinými lidmi (s jedním člověkem) je možné jen na zá-

kladě toho, že k pobytu patří spolubytí.  

Tělesněná otevřenost našeho života, pobytu, je uskuteč-

ňována povahou té či oné tělesné oblasti, typem tkáně, orgá-

nem či orgány, současně specificky nastavenou na svět a do 

světa. Tělesné oblasti mají různou strukturu, různé vlastnosti 

a různé funkce až druhotně. Jsou to až abstrakce, které vytvá-

řejí naši anatomii a fyziologii, popřípadě její normální a pa-

tologický ráz. Původně a po celou naši existenci ve světě patří 

pobytu. Teprve abstrakcí se stávají věcí medicíny. Jak ale vy-

světlit spolupatřičnost a součinnost orgánů a tkáňových ob-

lastí do celku s psychickými, sociálními, duchovními, kultur-

ními skutečnostmi, které jsou v medicíně pozvolna přijímány 

jakožto „psychosomatický problém“? Protože medicína má 

možnost a prostředky vztah těla a duše pojmout jako korelaci, 

může se zdát, že problém jde jaksi vědecky postihnut a je 

další exaktnější přírodovědecké řešení, které si doba žádá, 

které se v budoucnu najde. Daseinsanalýza však vychází 

z původní bezprostřední zkušenosti přirozeného světa a tudíž 

přírodovědecký redukcionizmus odmítá jako něco umělého, 

sekundárního a dílčího, co deformuje rozumění lidskému bytí, 

pobytu.  

Abychom lépe psychosomatické otázce porozuměli, aby-

chom ukázali, jak je možné se k této těžké otázce přiblížit, tak 

jsme využili možnost použít příměr psychosomatických po-

měrů k hudbě. K jejímu skládání, řízení a hraní. Představme si 

hudební těleso, klasický symfonický orchestr. Každý nástroj 

v něm patří do některé ze sekcí smyčcových, kladívkových, 

žesťových, bicích nástrojů. Instrumenty můžeme připodobnit 

k tělesným orgánům a jejich specifické struktuře a fungování. 

Aby mohl orchestr hrát, aby mohl společně tvořit hudbu, 

4Mezi bytostná určení, existenciály  patří charakteristikami, které pobyt, bytí 

člověka na světě určují. Patří mezi ně časovost, prostorovost, vztahovost, 

smrtelnost, pohlavnost, historičnost, dějinnost, otevřenost aj. 
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potřebuje několik věcí. Potřebuje hráče ovládající instru-

menty, dirigenta, který jejich součinnost řídí, a skladbu, kte-

rou pak orchestr hraje. Nástroje jsou hudebníky používány 

v závislosti na jejich konstrukci, ladění a funkčních vlast-

nostech. Prodlouženými nástroji (částmi nástrojů) jsou ruce, 

nohy, ústa hráčů. Hudebníky a dirigenta lze zase přirovnat 

k pohybovému, sluchovému a zrakovému centru mozku, 

k jeho šedé kůře atd. Mozek řídí nejen techniku hry, ale jeho 

příslušné oblasti, centra jsou zároveň ústředně řízeny tak, aby 

součinnost všech nástrojů byla organická. K tomu je zde di-

rigent, což je v příměru šedá kůra mozku a k němu přiléhající 

mozková centra řízení hudebních sekcí. Centrální nervový 

systém také vnímá, analyzuje hudební text a sleduje a koor-

dinuje momentální hudební situaci orchestru a hudební part 

slaďuje s hudebnickými možnostmi orchestru. Ale ještě 

chybí ten, kdo hudební skladbu vytváří, skladatel. Program, 

podle kterého pak orchestr hraje skladbu, pochází odjinud 

než od orchestru. Je připisován hudebnímu skladateli. 

...Kdo ale je skladatel? Je to ten, který umí noty a ty pak  

díky talentu a vzdělání je schopen složit do skladby? V tom 

spočívá jeho umění? To by ale časem mohly skládat nejlepší 

hudbu stroje... Ony už to konec konců dělají, ale co naplat, 

není to hudba ze srdce. Víme, že skutečný skladatel je člověk, 

jenž naslouchá hlasům světa a rozpoznává v nich to, co 

k němu ze světa přichází, zjevuje se mu a on vnímá hlasy, 

kterými k němu promlouvají skutečnosti světa. Hlasy se 

spojí, složí a prostoupí jeho zvláštní otevřeností tak, že se 

díky jeho nasazení a úsilí stanou nakonec melodií, písní, hu-

dební skladbou. V první skutečnosti to tedy není skladatel, 

kdo hudbu tvoří, ale je to svět, jenž je původním hudebním 

zdrojem bytí. Skladatel musí být hlasům světa otevřený. Musí 

naslouchat a rozpoznat je v jejich původnosti, vydat se jim 

a pak to, co zakusí, vloží hudebního textu a utvoří tak skladbu, 

vtiskne ji osobitého ducha, který dirigenta spolu s hudebníky 

prostoupí, zapálí a pak skladbu společně zahrají tak, že 

vtáhnou do děje i posluchače a všichni v pospolitosti zažijí 

něco, čemu se říká koncert. Jistě se někteří zeptají, co se míní 

oním duchem. Odpověď je prostá, duch je kulturou bytí duše, 

výrazem bytí pobytu. Je stopou, kterou po sobě pobyt zane-

chává. Každý člověk, každý pobyt je také kulturou. Jistě chá-

pete, že tento příklad, jakási metafora má důležitý metodolo-

gický význam. Abychom rozuměli oné jednotě, kterou v psy-

chosomatice držíme, nemůžeme postupovat pozitivisticky, 

neboť člověk bez svého duchovního světa, jen svými neuro-

logicko-psychickými funkcemi není člověkem, není bytostí 

oduševněnou. Člověk je vztažen ve světě rovnou, průběžně, 

od početí až do smrti. Něco takového jako je vnitřek psyché, 

která je uvnitř sama v sobě nebo dokonce v mozku - a ná-

sledně se ze sebe vysouvá ke světu ven, k jednotlivým věcem 

nebo k nějakým celkům neexistuje. Jak by psyché například 

poznala, že je ve světě něco, k čemu by se měla následně 

vztáhnout? Musela by mít ve světě již nějaký svůj předvoj. 

Onen „průzkumník“ by musel dostávat od někoho ze světa 

informace nebo by musel být již před prvním vztažením psy-

ché ve světě usazen. A jak takový „průzkumník - informátor“ 

 
5 Homunkulus je jakýsi malý človíček, který bydlí v našem mozku a je 

chytřejší než my. 
6 Musíme si uvědomit, že daseinsanalýza nehovoří v paradigmatu přírodních 

věd, ale je usazena ještě v předvědeckém uvažování, které teprve z něho vy-

chází, aniž by se, na škodu věci k němu, jako ke svému pramenu vracela. 

pracuje? Jak to, že o něm v psychologii není ani slovo? Nebo 

je to náš starý známý homunkulus?5  

Vztaženost je naší základní, bytostnou charakteristikou, 

bez které bychom nemohli být lidmi. Jakmile dojde k přeru-

šení vztaženosti a tím i všech vztahů, člověk již nemůže exis-

tovat6. Je mrtev. Teprve z této samozřejmě zakoušené jed-

noty se můžeme zaměřit na její jednotlivé aspekty, ale z po-

zice jednotlivých složek pobyt vyložit nelze. Lidský život7, 

existenci, pobyt nelze vyložit ani kauzálně, ani z pozice rele-

vantních disciplín, ale musí zde být základní porozumění, vý-

chodisko, kterým je přirozený svět a nikoliv jednotlivé obory. 

Jakmile totiž jednotlivé vědy aspirují na disciplínu základní, 

dochází nutně k redukci a deformaci věci, o které je řeč. Do-

konce ani filosofie nemůže být oním prvním oborem, který 

umožňuje lidský pobyt chápat. Oním prvním prahem, ze kte-

rého porozuměním vycházíme, je člověk jakožto pobyt, jeho 

otevřenost světu, jeho schopnost zakoušet a vnímat a jeho na-

dání cítit a rozumět, jeho oduševněnost.  

Člověk je bytost nadaná řečí, říká Heidegger. Postuluje 

slovo jak skutečnost bytostnou, tedy podstatnou. Znamená to, 

že slovo, nota, výkres, nákres atd. je dar vidět svět jako to, co 

lze sdílet a sdělovat. Umožňuje jeho určitelnost, porozumění 

a komunikovatelnost. Podstatou slova8 je význam. Je to něco, 

co je tím, čím je, čím se nám ukazuje, čím nás oslovuje, co 

nás otevírá a co nás činí pobytem. Abychom rozuměli světu 

a sami sobě, je potřeba mít dar řeči. Je potřeba se stát řečí. 

Teprve takto jsme sami sebou a žijeme a děláme to, k čemu 

jsme povoláni. Jan Vybíral dodává: „Bytí řeči, je řeč bytí“!9 

Tzv. psychosomatický pohled obsahuje dva aspekty celku. 

Ono duševní, tedy nadání být osobně a svým bytím se oteví-

rat světu a zároveň být otevřeností, která ve světě bytuje. 

A protože toto naše bytování není pouhé reagování, není jed-

nodimenzionální, ale je výraz, způsob i obsah uskutečňování 

pobytu starostí o to, co je mu prostřednictvím řeči svěřeno do 

péče. V oblasti medicíny je hmotná část naší existence podří-

zena zákonům a zákonitostem, které vládnou hmotě. V pří-

padě člověka však zároveň zakoušíme, jak se tato tělesnost 

vymyká věcovitosti, protože oduševněná a projevující se 

v řeči nejenže vytváří komunikaci, ale v ní hledá a také jí 

dává smysl. Smysl ale nespočívá v jednotlivých orgánech, ale 

v pohybu, ve výkonu vlastního bytí, ve kterém člověk duší 

i tělem, ve vztazích ke jsoucímu, s vědomím i rozuměním 

částem i celku pobývá v čase na tomto světě, smrtelný 

a přesto v přesahu pobytu vykloněný k obzorům naděje. 

I když je přítomnost vyhlašována pro pobyt jako čas nejdůle-

žitější, tak je „bytí k“, budoucnost významnější. Minulost 

nelze pominout ani zlehčovat. V ní je totiž přítomnost i bu-

doucnost založena, je pramenná. 

V tomto pojednání je třeba připomenout naši bezprostřední 

zkušenost světa, přirozený svět a nás v něm. Neporozumíme 

z něj sice šíření koronaviru a jeho účinkům na naše tkáně, to 

lze pochopit z jiných disciplín. Biologické a biochemické sku-

tečnosti vstupují do našeho zakoušeného světa jako připo-

mínka (většinou zúzkostňující) zranitelnosti naší tělesnosti. 

7 I když to není zcela přesné, neboť vycházejí z různých ideových okruhů, 

pro větší srozumitelnost používáme pojmy: lidský život, existence, bytí 

na/ve světě jako synonyma. 
8 Když je hovořeno o slově, máme na mysli jakýkoli výraz, který je nositelem 

významu. 

9 Vybíral Jan, osobní rozhovor 4. 11. 2020 
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Nejde však pouze o vědomí tkáňového ohrožení nebo o tká-

ňovou újmu, ale o porozumění vlastní tělesnosti jakožto so-

učásti pobytu, který má starost o své bytí, o jeho smyslupl-

nost. Jemu pak koronavirus připomíná naši zranitelnost a ko-

nečnost, jakožto nejzašší horizont naší existence, pobytu.  

Hypotetickou metaforu hudby, hudebního tělesa, ná-

strojů, muzikantů, dirigenta, skladatele lze dobře použit jako 

metodologické východisko ke zkoumání různých složek, 

různých oblastí existence. Začněme od toho, co je nám lidem 

technického věku nejbližší. Hudební nástroje jsou materiální 

povahy. Tyto instrumenty produkují hudební tóny, lze na 

nich dobře ukázat, že je o ně třeba pečovat, ošetřovat je a jak 

na ně hrát10. To jsme ovšem zcela na začátku a pro psycho-

somatický problém je tato část příměru nejsrozumitelnější 

a také nepřináší problémy, protože jsme si zvykli dávat váhu 

pravdy a spolehlivosti po vzoru Descarta na předmětnou, nej-

lépe matematicko-fyzikální skutečnost světa. Foukání vzdu-

chu na plátek klarinetu a moderování našeho dechu v přímém 

vztahu s vyluzovanými tóny jako by nám dostačovalo k po-

chopení hudby samotné. Když se nám nástroj poláme, poro-

uchá se klapka nebo přetrhne struna, vidíme jasně dopad na 

hudební produkci. Skutečnost je ovšem mnohem složitější 

a košatější. Podstata hudby totiž nespočívá ve vyluzování 

tónů, ve využívání znalostí, které máme o předmětném světě. 

Hudební produkce orchestru není možná bez sladění jednot-

livých nástrojů a hlasů, což nám umožňuje hudební part. 

Každý z nástrojů je třeba ovládat specifickým způsobem 

podle hudebního zápisu, podle not, což je třeba se naučit. 

Abychom rozuměli skládání hudby, je třeba jít před druhotné 

a dílčí či technické otázky hudebního komponování. Psycho-

logové a i psychofyziologové sice vědí, že ke skládání hudby 

je potřeba nemalých schopností i dovedností hudební tóny 

poskládat tak, aby nakonec skladba něco vyjádřila, aby tedy 

promluvila. Na první pohled je to vlastně snadné, neboť roz-

hodující postavení zde mají individuálně odlišné hudební 

schopnosti skládat hudbu. Hudební paměť, košatost hudeb-

ního cítění, zaujetí pro hudební ideu, dovednosti sladit jed-

notlivé hlasy, inteligence a citová bohatost jako by k vy-

světlení stačily. Ale již víme, že takové zobrazení skladate-

lova umění nedostačuje. Nejlepší je se obrátit na samotného 

skladatele s otázkou, jak to skládání vlastně dělá. Jako od-

pověď znovu a znovu slyšíme, že skladatel to neví. Že on sám 

nechápe, co se s ním vlastně děje. Čemu však rozumí, je to, 

že on sám hudbu neskládá, neboť to, co ji přineslo, byl „po-

libek múzy“. Něco, co přichází zvenčí. Něco, co se pohybuje 

zcela opačným směrem, než nám vysvětlí odborníci. Nikoli 

z hlavy, z mozku, ale z vnějšku, ze světa, který se nám dává 

takto ke slyšení. Leckdy to ani není svět planetární, ale zdroj 

je kdesi ve hvězdách, v nedohlednu, za obzorem našeho 

kosmu a přitom jakoby to všechno nakonec přicházelo od 

nás, procházelo se to za humny, v bočních uličkách a světe 

div se, usadilo se to na náměstích, nebo dokonce u nás doma. 

Čím více je skladatel polibkem múzy zasažen, čím více se 

 
10 Jedním z největších překvapení, které mne po revoluci potkalo, a které 

mne stále Zaráží je skutečnost, že studenti pomáhajících profesí se v první 

řadě neučí pečovat o nejdůležitější „prostředek svého působení! A tím je 
vlastní osoba, Setkávám se dosud s nejtemnějšími názory a předsudky, které 

jsem si nikdy předtím nebyl s to představit, že totiž tato péče, kterou již více 

než sto let reprezentuje psychoterapie, může být prohlášena za vhodnou až 
s koncem rané dospělosti. V době, kdy už jsou zakonzervovány reduktivní 

názory, nereflektované převzaté návyky, zlozvyky a laické interpretace zís-

kané teoretickým studiem na vysokých školách a povrchním a předsudeč-
ným okoukáním práce starších kolegů. V době, kdy už je člověk zapuštěný 

umí poddat a je poslušný a služebný onomu paprsku světla, 

tím věrnější, originálnější, pravdivější a skutečnější je hu-

dební skladba. Někdy je skladatel tomuto naslouchání uzavřen 

nemůže také komponovat, kdy se mu zachce. Musí čekat 

a doufat, že je stále světem oslovitelný a toto oslovení je 

schopen proměnit a věrně vyjádřit skladbou. Na koncert ne-

chodíme a hudbu neposloucháme kvůli osobě autora, ale sle-

dujeme a vnímané, o čem řečí hudby hovoří. Nepromlouvá 

k nám jistý pan, či paní XY, ale zhudebněné události, činy, 

příběhy a osudy. Těšíme se na vystoupení, jsme unášení 

skladbami. Těm nasloucháme, za nimi se vydáváme, jejich 

rytmu, ladění a pobídce se jimi necháváme unášet a podle 

svého porozumění je také tanečním výrazem tělesníme a tak 

je spolu s tanečníkem sdílíme. Je patrné, že hudba je členitý, 

složitý a mnohovrstevnatý projev, kterému nelze podstatně 

rozumět prostřednictvím jakékoliv disciplíny, která se hud-

bou zabývá. Zkráceně řečeno, hudba se v nás zjevuje, při-

chází k nám a zmocňuje se nás teprve tehdy, když se na ní 

podílejí všichni zúčastnění: svět, skladatelé, hudebníci, po-

sluchači. Když se stávají těmi druhými, když se spolu s nimi 

otevírají nebo jsou otevíráni ve společné situaci, která je exis-

tenciální půdou, jež je sdružuje a tvoří východisko ke vzá-

jemnému porozumění. Hudba, její provoz, skládání a vzni-

kání mají podobnou strukturu, jakou má náš ostatní život. 

Jednotlivé nástroje a jejich sekce jsou podobné tělesným or-

gánům. Ty totiž odpovídání umožňují a samy jsou jeho so-

učástí, ale bez toho, že by jimi neprostupovala duše, ty by 

byly jen reprodukčními skříňkami jakkoli mistrovsky sestro-

jenými. Chceme-li tedy skutečně rozumět psychosomatické 

otázce, pak je třeba opustit metodologii stávající představy 

o hudbě, která začíná a končí kauzálními souvislostmi mezi 

nástroji, hudebníky, dirigenty, skladateli a posluchači, a ro-

zevřít se všem ostatním hmotným i nehmotným skuteč-

nostem, všemu tomu, co situačně potkáváme a s čím se set-

káváme. Teprve v takto rozvrženém bytí člověkem můžeme 

vstoupit do oblasti prosté, nikoliv však jednoduché, do světa, 

ve kterém se hmotné i nehmotné skutečnosti setkávají a z je-

jich setkání pak vyvstávají souvislosti, významy věcí i udá-

lostí, způsob i smysl bytí. Když se tedy budeme dívat na 

hudbu pouze z hlediska nástrojů a jejich činností, může se 

nám zdát, že v procesu fyzikálních procesů, na nichž stojí 

tvorba tónů lze najít podstatné a dostačující vysvětlení hudby 

a analogicky i psychosomatické otázky. Fenomenologický 

popis a fenomenologické chápání nás upozorňuje, že tako-

véto vymezení je zcela nedostačující. Jsou v něm zapome-

nuty a opomenuty skutečnosti hmotné a nehmotné, je pomi-

nut přirozený svět, všechny vztahy jsou převedeny na kauza-

litu a jiné zákonité vztahy život člověka, jeho existence je 

koncentrována v oblasti tělesného ustrojení. Na příkladu 

vzniku hudební skladby je patrné, jak jsou jednotlivé hmotné 

i nehmotné oblasti lidského bytí nejen účastny - ale jak tvoří 

a vytvářejí lidský pobyt, jakožto složitou, členitou a neohra-

ničenou a neohraničitelnou, tedy neukončitelnou skutečnost. 

v sociálně pracovních strukturách natolik, že případné změny v této oblastí 

již přinášejí příliš mnoho rizik, námahy, a konfliktů a ekonomického 

ohrožení, než v době rané dospělosti V případě, že by byla péči o osobu (o duši) 
věnována pozornost již v průběhu základní docházky a pak na ostatních stup-

ních vzdělávání, výsledky porozumění sobě i druhým by se promítnuly do 

každodennosti celé společnosti. Dílčí úspěchy v této oblasti jsme uskutečnili 
již v 80 letech minulého století při výchovně pečovatelské péči o děti nej-

ranějšího věku v jeslích. Některé zprávy z nedávné minulosti PVŠPS (2001) 

i ze zahraničí tyto naše názory potvrzují! 
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Odtud můžeme lépe rozumět snaze fenomenologů živé i ne-

živé, hmotné i duchovní, jednotlivé i společné uchopit v "jed-

nom" neohraničeném vzájemně prolnutém avšak přesto spe-

cifickém okrsku světa. Na příkladu života hudby, její genezi 

i její produkci lze analogicky nahlédnout provázanost, ohra-

ničenosti i neohraničenost charakteristik našeho bytí. Je nám 

zjevné, že jednotlivé vědní obory abstrahovány a definovány 

v uzavřeném prostoru své specifičnosti nemohou dostát své as-

piraci, totiž přesnému kvantifikovatelnému kauzálně pod-

míněnému a opakovatelnému, tedy vědeckému diskurzu. Lid-

skou existenci, pobyt nelze vyložit, natožpak jí porozumět 

v rámci té či oné disciplíny. Fenomenologie je fenomenální 

v tom, že ponechává věci tím, čím jsou a jak jsou, a přitom se 

jejich bytí snaží vyjádřit co nejvěrněji bez redukce. Nesmíme 

ovšem zapomenout, že vyslovená zkušenost již není sama se-

bou, neboť jazyk a řeč na jednu stranu otevírá svět, ale na 

druhou stranu jej zároveň uzamykají, vymezují. Toto je daň, 

kterou platíme za lidský "vynález", za řeč. Svými prostředky 

vyděluje a organizuje skutečnosti světa, čímž umožňuje, aby 

různé řečové projevy verbální i neverbální svými výrazy do-

spěly k určitému významu. Řeč je pro svět sice konstitutivní, 

ale do světa patří i skutečnosti, které ustaveny dosud nebyly 

a které ani ustavit nelze. Jsou to zdroje, prameny, které ani 

nejsou proto-skutečnostmi. Nemají jméno, protože nejsou 

uchopitelné a pokus o jejich název je považován za zpupnost, 

tedy za hřích. Nabízí se nám pokus psychosomatický prob-

lém spatřit z různých stran, v různých projevech a rozmani-

tých souvislostech. Vyložit tzv. psychosomatický problém je 

z jednotlivé disciplíny nemožné, neboť zákonitě a neodvola-

telně dojde k redukci, deformaci, a vyprazdňování lidského 

„bytí ve světe“. Jak tomuto požadavku dostát však není vůbec 

snadné. Fenomenologie nabídla způsob, jak se k této metě lze 

přiblížit. Heidegger se pokusil najít jazyk, který se ideálu 

přibližuje více než jazyky ostatní, a tím je básnictví. Vzdálil 

se tím na samu hranici jazykových možností a tím zároveň 

posvětil básnictví a filosofické myšlení k lidsky nejvěrně-

jšímu způsobu "řečování"11. 

Před tzv. "psychosomatikou" vyvstává obrovský úkol. Je 

totiž třeba psychosomatický pohled nechat vyvstat v prostoru 

přirozeného světa. Z něj, podobně jako z hudby, jsoucna vy-

stupují na pozadí chvílí či událostí, vzájemně se podmiňují, 

a jsou jako události společně uváděny do řeči, Dávají se nám 

jako momenty, chvíle, události či příběhy a osudy. Řeč se tak 

znovu potvrzuje jako domov bytí.  

Vezměme si situaci, kterou mám ukotvenou hluboko ve 

své minulé zkušenosti, a která díky řeči může být sdělitelná 

i srozumitelná dodneška.  

Jako malý chlapec jsem v čase mezi čtvrtým až pátým ro-

kem pobýval v nemocnici na oddělení ORL, ve které jsem 

měl být akutně operován pro opakované záněty středouší. 

Sdělení lékaře sestře, že zítra půjdu na operaci, ke mně do-

lehlo způsobem, který se obrazil ve snu. Ve snu jsem se totiž 

setkal s jakousi částečně živou a částečně neživou bytostí, 

 
11 Psychoterapii vládne naivní přesvědčení, že neverbální řečové projevy 

jsou mnohem přesnější a výstižnější než projevy slovní. Zásadní problém 
zde spočívá v tom, že neverbální řeč je čistě situační a tedy nepřenositelná 

do jiných kontextů a souvislostí. V ryze neverbální řeči začínáme vždy od 

znova, neverbální řeč je ahistorická. Verbální řeč zakládá dějiny, spojuje 
a svazuje jednotlivé chvíle do časového proudu a v něm vystihuje jeho mo-

menty, strukturu i časové souvislosti do historičnosti. Verbální řeč nechává 

vystoupit nejen jednotlivé chvíle, ale umožňuje jejich splétání do celků, které 
nazýváme chvílemi, momenty, událostmi, příběhy, osudy, érami, dějinami. 

která se ke mně v příšeří noční nemocniční chodby U svaté 

Anny na kolečkovém křesle pomalu přibližovala. Ona po-

stava nebyla jen obecně děsivá, ale osobně ohrožující natolik, 

že ranní nález lékaře se lišil od nálezu večerního do té míry, 

že naléhavost operace zmizela. Nepochybně došlo k maxi-

mální možné mobilizaci mého imunitního systému, takže 

zánět do rána vymizel. V noci se mi totiž, jak jsem byl scho-

pen vyjádřit mnohem později, na invalidním vozíku zjevila 

smrt. Ukázala se jako někdo či něco živého i neživého, bez 

citu a bez osobního vztahu. Ta podivná dáma, která měla 

dřevěnou hlavu bez obličeje, mne natolik vyděsila a natolik 

mi otevřela moji smrtelnost, že jsem pochopil celým tělem 

i duší, co je třeba dělat. Bránit svůj život všemi prostředky, 

které jsem měl k dispozici. Touto událostí jsem nejen vyklo-

uzl z chirurgického sálu, ale zároveň jsem vyspěl způsobem, 

který jsem byl schopen reflektovat a docenit mnohem 

později, až ve své osobní analýze. Změnil jsem se. Podle ro-

dičů i blízkých dospělých jsem zvážněl a moje dosavadní 

dětinskost a bezstarostnost prakticky zmizela. Událost měla 

nepochybně vliv, jak jsem v osobní analýze zjistil, na moje 

jednání, životní orientaci, na výběr partnerek, volbu profese, 

na celý následující život. Objevil jsem jakousi nepopsatelnou 

sílu, které se v medicíně říká imunita, ale v mé zkušenosti to 

byl děs, vzpoura, odhodlanost, soustředěnost a čin. Tato zku-

šenost mi později umožnila vstoupit do hlubin lidské duše, 

ale zároveň ve mně zažehla odpor vůči redukcím. Nebýt této 

události, jak se domnívám, tak bych také nejspíš nemohl od-

mítnout uhrančivé psychoanalytické a jungiánské teorie, 

které mne okouzlily, přitáhly svými poukazy do hlubin bytí 

a za hranice obvyklého pojetí člověka. Rovněž jsem odmítnul 

výklad člověka jako jakéhosi biologického stroje, který je de-

terminován zmechanizovanými strukturami nějaké zděděné 

a/nebo vrozené matrice chování. Odmítnul jsem proto později 

přijmout výklad postavy na kolečkovém křesle jako kastrující 

matky či krajně nebezpečné bohyně Kálí, ale našel jsem od-

vahu “drze“ setrvat v postoji a opřít se pouze o vlastní poroz-

umění, porozumění, které mi dávalo smysl, které pro mě bylo 

evidentní. Na tomto příkladu, jenž by svou strukturou i dyna-

mičností mohl být zhudebněný nebo vyprávěny tancem, či 

slovem a písmem je možné porozumět různým možnostem 

lidského pobytu, různým určením naší existence: k jejímu 

tělesnění, ke vztahovým souvislostem, k možnostem dětského 

porozumění dané chvíli, k vývojovým posunům v čase i ve 

vztahu k prostředí. Na tomto příkladu lze ukázat zdánlivě ne-

srozumitelnou, avšak věrně žitou ontologickou skutečnost, že 

člověk se setkává s velkými životními tématy a také jim přiro-

zeně a autenticky rozumí, že se setkává se smrtí mnohem dříve 

než v raném dětství a je schopen jim rozumět lépe, než si my 

dospělí představujeme. A že se musí už jako malé dítě zmobi-

lizovat a bojovat o svůj život. A také poznatek, že sny jsou 

osobní autentické zkušenosti přirozeného světa. Zevrubná ana-

lýza této události umožňuje detailní popisy aspektů situova-

nosti a zároveň umožňuje vyjádřit a z něho vystupující mož-

nost komplexního chápání. Daná událost, podobná zkuše-

nosti každého z nás je zajímavá z hlediska imunologického, 

I jednotlivá data by bez jazykových a tudíž dějinných a historických určení 

ztratila smysl. Dnešní doba, to jest doba dat, ztrácí a opouští časování světa 
a tak z pobytu vyděluje jeho historičnost. Podobně se chová dětinsky, když 

si zakrývá oči před smrt. V zahlcení daty nerozumíme jejich souvislostem. 

Lidská existence se stává jakýmsi bezčasovým karnevalem, šílenství, hon-
bou za iluzemi i útěkem před nevyhnutelností, nivelizací naší zkušenosti 

i zkušenosti společenské, a tím z nás činí jakýsi zážitkový plankton unášený 

vlnami, mezi kterými není žádná podstatná duchovní souvislost. 
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z hlediska ontogenetického, z pohledu kulturně sociálního 

a můžeme si na ní ukázat na výkladové limity, které jednot-

livé disciplíny nabízejí. Fenomenologický pohled pak umož-

ňuje bezprostřední vystižení souboru fenoménů způsobem, 

který stojí na osobní zkušenosti, na které je rovněž možnost 

ověřovat její jazykovou a řečovou postižitelnost. Fenomeno-

logie nám umožňuje přemostění a propojení jednotlivých as-

pektů události usazených v příběhu a možnosti jejich dalšího 

oborového prohloubení. Tak např. to, že v případě rozsáhlé 

otitidy nebyla použita antibiotika a bylo potřeba provést in-

vazivní vstup do středouší vysekáním přístupu ve skalní kosti, 

dává porozumět stavu tehdejší medicíny i způsobům její 

péče. Zároveň však nám také umožňuje nahlédnout do ab-

sence pro dítě potřebné rodičovské podpory, která by chlapce 

zabezpečovala a ujišťovala v nejistotách dané chvíle. Promítá 

se nám sem tehdejší politicko-kulturní i historická určenost 

doby a její vliv a na každodennost i kritické chvíle. Analýza 

snu a její metodologické problémy i možnosti byly sice zúro-

čeny až po padesáti letech, ale přesto nám umožňují studium 

snového života, který, jak je na snovém příkladu patrné, před-

stavuje samostatný, i když nikoliv od bdění izolovaný, způsob 

našeho snového bytí. Na snové události je také možné nechat 

vystoupit poválečnou situaci československého zdravotnictví, 

omezenost oborových pohledů i učinit srozumitelným leckdy 

nesrozumitelnost bdělého života. Pedagogický pohled nás zase 

poučuje o významu událostí v životě dítěte a o významu vý-

chovy v kontextech socializmu. Na dané události lze dobře 

ukázat genezi a zpracování psychotraumatu a pochopení 

symptomů i životních kroků i vytváření životní orientace ve 

zdánlivě odlehlých a na první pohled nesouvisejících situa-

cích, které se na něm výrazně podílejí. Fenomenologický po-

hled nám otevírá oborově bezpředsudečné chápání lidského 

života. Pro psychoterapeuta je poučná vydanost dětí nemoci 

i dospělému světu, ale zároveň otevírá i doplňuje metody psy-

choterapeutického působení. Díky osvícenosti mé analytičky 

i českých fenomenologů, se kterými jsem v dospělosti měl 

možnost se setkávat, mi tyto zkušenosti umožnily porozumět 

roli a možnostem pacienta v rozhodování o psychoterapeu-

tickém procesu. Psychoterapeutická reflexe totiž není nikdy 

pouhým zápasem o pravý význam zkušenosti, ale zároveň 

konflikty i míjením a také setkáním našich individuálních ži-

votů a institucí zvaných psychoterapie potažmo otorhinola-

ryngologie, imunologie atd. Na uvedeném textu lze alespoň 

rámcově postihnout oborové možnosti i omezenost zúčast-

něných disciplín. V každém případě nás však staví před úkol 

zásadně revidovat psychosomatický problém a zbavit jej obo-

rové redukce, zcela nereflektované ideologizace a politizace, 

která jej ovládá. Na textu lze spatřit a také demonstrovat vý-

znam filosofie jakožto disciplíny, která usebírá naši snahu 

o porozumění způsobem, který je pro jednotlivé disciplíny 

neproveditelný. Fenomenologický pohled rehabilituje význam 

osobní autentické zkušenosti a její interpretaci předkládá bez 

ambicí se jí zmocnit a uzavřít ji ve svých konceptech, jenž 

stojí na zamlčených a nerozpoznaných předpokladech. Ve fe-

nomenologickém pohledu se jednotlivé reduktivní disciplíny 

jeví jako pozitivisticky vzájemně komplementární, leč lidské 

existenci odcizené a také svým pojetím i technicistní praxí 

odcizující. Přitom však nemůžeme popřít jejich blahodárnou 

 
12 Pokud by se snad zdálo, že náboženství v tomto příběhu nehrálo svou roli, 
tak jde o omyl. Smrt jakožto živá a neživá skutečnost mající bytostnou po-

dobu a přitom přesahující veškerou jednotlivou existenci je disciplínou 

v pravdě teologickou. Blízcí i vzdálení patroni malého kluka jsou viditelní 
i ve snu. Napůl imaginární a napůl skutečná sestřička Anička, je pro dítě 

užitečnost, ohromující úspěšnost a smysluplnou využitelnost 

k našemu prospěchu12. Z věcných důvodů mající principiální 

význam však není možné na redukce rezignovat.  

Dovolte mi ještě poznámku, která se týká subjektivity, již 

jsem pro daseinsanalýzu označil za určující. Subjektivita má 

v daseinsanalýze dvojí podobu. Nejhlubší osobní subjektivní 

prožitky, zážitky a setkání, kterých se nám v daseinsanalýze 

dostává, nejsou sami o sobě měřítkem všech věcí. Jsou však 

naprosto nezbytné a pramenné. Tyto subjektivní zkušenosti 

jsou v daseinsanalýze samozřejmě a průběžně vykládány. 

Vlastní vykladačská práce je pak dílem spolupráce mezi do-

tyčným člověkem a daseinsanalytikem. Sám jediný člověk, 

který nabyl a nabývá ve svém životě životní zkušenosti, 

potřebuje druhého, který mu umožní své vlastní zkušenosti 

také porozumět. Celé vědění a jeho získávání plyne a je 

možné díky řeči, která je vedena v rozhovoru s protějškem. 

A právě rozhovor, který respektuje a také je poučený feno-

menologickou zkušeností v procesu daseinsanalýzy, nám vý-

klad umožňuje. Daseinsanalytický výklad se podobá herme-

neutickému kruhu. Je to ovšem spíše spirála, po které se 

v něm pohybujeme. To znamená, že se vytrvale a systema-

ticky vyptáváme na snové podrobnosti a necháváme se oslo-

vovat bdělými nebo snovými skutečnostmi V daseinsanalýze 

nemůže být nikdy rozum oddělen od citů a prožitku. Tato se-

parace, která vládne psychologii, je lichá13. Proto také výklad 

událostí musíme ponechat nejen v reflexi její struktury, ale 

zároveň je třeba setrvávat v oblasti prožitků, které jsou so-

učástí dané situace. Tak např. v interpretaci snu shora uvede-

ného byl sen analyzován předpojatě, protože těmto výkladům 

vládly doktríny zamlčené nebo dále nezkoumané teoretické 

předsudky. V oněch autoritativních systémech nejsou pocity, 

prožitky a snové skutečnosti klientů důsledně rozpoznávány 

jako určující a rovněž nedošlo k tomu, aby prožitky a pocity, 

které měl malý spáč, byly samozřejmě a důsledně respekto-

vány po celou dobu výkladu... Z hlediska obecného významu 

vidíme, že pro malého člověka, ostatně podobně jako pro do-

spělého, je smrt nepochopitelná. Je to něco, co je blízko, ale 

není přítomno právě nyní. Je to něco, co se nedá vysvětlit, ale 

čemu lze porozumět v tom smyslu, že smrt je předěl a konec 

všech pozemských horizontů a přitom je něčím, co vždy pro 

člověka, pro pobyt zůstane tajemstvím a umírání je poslední 

situací našeho pozemského života. Sama smrt již leží za jeho 

horizontem.  

Tato veskrze subjektivní věc však musí být dále podro-

bena hlubšímu zkoumání. Pro naše účely ji předkládám v jen 

v jejich základních rysech. Během snového výkladu pro-

váděného daseinsanalyticky je možné si povšimnout, že zcela 

subjektivní zkušenost má sice osobní význam, ale velmi často 

z ní vystoupí nečekaně a zpravidla náhle a ke konci výkladu 

něco, co má nadindividuální, obecnou platnost, Tak je zcela 

subjektivní silný emotivní zážitek povýšen vhledem a vyjeví 

se jako, řekli bychom životní moudrost mající obecnou plat-

nost, Příklad: Mladá žena ve snu při výstupu se svým manže-

lem na ledovec uklouzla a manžel s ní. Během pádu se man-

želé zachytili a přitiskli se k sobě. V té chvíli ji osvítilo 

poznání, že v životě nezáleží na délce prožitého času, ale na 

Anděl strážný, který je částečně doma na zemi, ale zároveň bytuje někde 

v nebeské krajině.  

13 Viz vrozumívání in Růžička, 2016, 2020, 2021 
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kvalitě prožité chvíle. Toto poznání i ji naplnilo velkou lás-

kou k muži k životu a vděkem za osvícení, které se jí v této 

životně kritické chvíli dostalo. „Přestala jsem se bát smrti“, 

prohlásila po té. Setrvání v objetí s milovaným člověkem na-

plnilo chvíli novým smyslem, který pak prostoupil celým je-

jím životem. 

Takové zobecnění však nemůže být provedeno nejen ro-

zumově, ale vždy také musí snícím emočně „sedět“. Aby byl 

poznatek přenositelný pro druhé, musí jim i jim beze zbytku 

sedět. Musí být rozpoznán jako pravý spolehlivý, jako vlastní 

a proto pravdivý. Zde také vidíme, jak emoce a city drží myš-

lenkový pohyb ve správném směru, ve správné poloze. 

Emoce jsou pro navigaci stejně tak důležité jako rozum, který 

myšlenkový pohyb žene dopředu a umožňuje pohyb na po-

rozumění. Jinými slovy srdce musí mít rozum stejně tak, jako 

rozum potřebuje srdce. V opačných případech máme na omyl 

zaručeně zaděláno. K této zkušenosti jsme dospěli především 

porozuměním snovému životu a jeho významu pro něj sa-

motný, pro bdění a tak i pro celý pobyt. V tzv. psychosoma-

tice nás povede nejlépe naše tělesnost a tělesnění, které má 

nejen obecně anatomicko-fyziologické vlastnosti ale i záro-

veň významy patřící do výkonu pobytu jako jeho součást. 

K porozumění psychosomatickým potížím proto potřebu-

jeme porozumět „jak stavbě a funkci jednotlivých nástrojů, 

tak jejich určení pro vyjádření skladby, v součinnosti s ostat-

ními existenciály v rámci hudebního díla na pozadí sklada-

tele, který se skladbou stává mluvčím světa, který nás oslo-

vil." Není jistě náhodné, o čem nemocní lidé hovoří a co 

prožívají. Jejich dosavadní život se jim zjevuje v krásných 

i mizerných podobách. Ukazuje se také jejich osobní podíl na 

tomto životě. Dává jim možnost bilancovat, zpytovat svědomí 

a přemýšlet o tom, jak a kam by měli své příští kroky v pří-

padě uzdravení vést, anebo je tento čas přípravou na odchod 

ze světa a na vykročení do tajemného neznáma smrti.  

Jak pracovat s psychosomatickým pacientem si ukážeme 

na příkladu: Jistý muž přichází do ambulance s následujícím 

problémem. Říká, že má několik týdnů trvající bolesti hlavy, 

průjmy a trpí jakousi ztrátou obvykle dobré nálady. Podařilo 

se nám velmi rychle určit začátek jeho potíží. Pacient říká:  

„Přišla za mnou moje sekretářka a oznámila mi s chvě-

jícím se hlasem, že výzkum, který byl započat před několika 

lety a blížil se ke svému konci, byl zcizen a publikován kole-

gou z jiného pracoviště, které se danou problematikou také 

zabývá. Sekretářka říkala, že nemohla spát, protože text pub-

likovaný v zahraničí byl v ústřední myšlence shodný s vý-

zkumem prováděným mnou a mým kolektivem. Můj kolega 

odnaproti prostě okopíroval celou metodologii výzkumu, po-

užil stejné výzkumné postupy i způsob jejich interpretace, 

pozměnil však některé pojmy a přeskládal průběh výzkumu, 

poté pozval novináře na tiskovou konferenci, kde jim ozná-

mil svůj úspěch, který ohlásil jako nový objev.“  

Na můj dotaz, jak tu hroznou situaci prožíval a co si o ní 

myslí, mi řekl, že první pocit byl jako by dostal nepřipraven 

pěstí do žaludku, takže nebyl mocen slova, těžce dýchal 

a musel si sednout. Zeptal jsem se ho, jak situaci prožíval, 

a protože začal svoji řeč tělesnými pocity, zůstali jsme u nich. 

Onen muž pokračuje:  

„Cítil jsem, jak se mi vaří žaludek, jako kdybych polkl něco 

tělu velmi neprospěšného, něco jedovatého, co bylo potřeba 

z těla vypudit. Uvědomil jsem si, že v prvním momentě mi 

bylo na zvracení, ale byl jsem tak šokován, že jsem zůstal 

úplně tuhý. Pak už na zvracení bylo pozdě. Cítil jsem, že to 

jedovaté sousto pokračuje dál do mých útrob a uleknul jsem 

se, že by mohlo intoxikovat i ostatní tkáně, celé mé útroby. 

Jaksi intuitivně jsem se sevřel a měl jsem dojem, že můj za-

žívací trakt je jakási trubice, která se snaží nic nepropustit do 

těla a onu dávku nechtěné látky potřebuje vypudit co nej-

rychleji ven. Vzápětí jsem musel vyhledat toaletu, neboť 

průjem, který následoval, byl opravdu bleskový a očistný. 

Měl jsem dojem, že jsem se celý uvolnil a z obdržené zprávy 

mi už nebylo zle. Leč jen na chvíli. Znovu jsem cítil, jak se 

můj zažívací trakt bouří a všechno se opakovalo znovu s tím, 

že se mi chtělo intenzivně zvracet. V žaludku toho věru 

mnoho nezbylo. Pocítil jsem, že celý problém se přesunul 

a spočíval v tenkém i tlustém střevě. Vypadalo to, že zůstanu 

na záchodě ještě dlouho. Napil jsem se trochu vody, kohoutek 

byl po ruce. Průjmové vlny se opakovaly ještě několikrát. Byl 

jsem unavený, duševně vygumovaný, ale vyčištěný.“ 

 Pochválil jsem uznale ozdravnou reakci onoho muže a ptal 

jsem se ho, jak tomu všemu rozumí.  

„Ta zpráva mne zasáhla jako blesk z čistého nebe. Ne-

mohl jsem ji strávit, nemohl jsem dělat nic, jen jsem cítil, že 

se mobilizuji tak, aby mi zpráva nepronikla do mé duše a ne-

napáchala nevratnou škodu. Řekl jsem si, že věci musím dát 

volný průchod, a že musím čekat, co to samo se mnou udělá 

a k čemu mě to vybídne. S až překvapivou důvěrou ve vlastní 

možnosti jsem zcela intuitivně zavolal několika lidem, kteří 

se na mém výzkumu podíleli, a kteří byli pravděpodobně také 

obeznámeni s činností druhého pracoviště. Ptal jsem se jich, 

zdali o stavu bádání u konkurence byli zpraveni. Všichni pře-

devším užasli a překvapeně a se stoupajícím hněvem mi 

sdělili, že vůbec nic netušili. Někteří z nich byli v onom pro-

jektu jmenováni, ale jaksi jen okrajově a zdánlivě bezvý-

znamně. Bylo třeba udělat další krok, do kterého se mi 

opravdu nechtělo, totiž vyvolat co nejrychlejší setkání a vše 

s oním mužem probrat. Potřeboval jsem a také jsem chtěl, 

aby zpráva nenapáchala další škodu, že by má zlost mohla 

přejít v nenávistnou odvetu. Hrozně jsem si přál, aby se vše 

vyčistilo jednou pro vždy a celý problém byl zlikvidován. 

Bylo to úplně stejné, jako se můj zažívací trakt snažil „zapo-

menout“ na intoxikaci a zůstat v blažené úlevě, které se mi 

dostalo v první fázi potíží. Nejraději bych celou záležitost 

prohlásil za nedorozumění. Dávka „jedu“ byla příliš neče-

kaná a příliš veliká na to, aby se jí zbavil jeden průjem a jedno 

zvracení. Bylo třeba vydržet kritickou ataku a to na těle i na 

duchu a počkat, až si tělo i duch najde takové způsoby vypo-

řádání se se situací, které by byly účinné, ale uměle neurychlo-

valy procesy, ani je nenechaly „vyhnívat“ nad přiměřeně 

potřebnou dobu“. Pak ale pokračoval: „Celá věc se mi vůbec 

nehodila. Měl jsem na krku uzávěrku roku, povinnosti v ro-

dině a také povinnosti k sobě. Musel jsem hledat tempo, které 

by mě nezničilo, a které by neudělalo více škody než užitku. 

Původně jsem chtěl věc postoupit tisku, vedení oborového 

svazu, zatroubit do světa své zklamání, bolest a takřka neú-

nosné poznání, že něco velmi cenného umřelo. Musel jsem 

také strávit nejen jed zrady a podvodu, ale také zabitý vztah, 

„mrtvolu“ která mi, jak jsem si uvědomil, ležela v žaludku. 

Bylo třeba trpělivě čekat a přitom se ubránit nutkání si zvra-

cení vyvolávat sám. Cítil jsem, že pokud mi bude hodně blbě, 

zvracení se dostaví spontánně. Bylo potřeba, abych si v ža-

ludku uklidil nejen zvolněním tempa a uvolněním tenze, aby 

vše mohlo probíhat v co největším klidu a pohodě. Pak jsem 
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upil z misky s vodou a cukrem a zjistil, že to nebyl špatný 

nápad. Musel jsem dopřát svému zažívání takovou stravu 

a takový způsob stolování, které by přivedli celý můj život 

zpět „do klidu“. A bylo mi jasné, že mne čeká ještě hodně práce 

v psychoterapii i v případném obnovení bývalého vztahu. Na 

tom člověku mi záleželo více, než jsem si myslel.“ 

Pacienta jsem poslal k dietologovi, který mu naordinoval 

nezátěžovou avšak vydatnou stravu, kde dominovaly prote-

iny, jednoduché cukry, vitamíny a minerály. Pacientovi bylo 

doporučeno, aby zvolnil zátěž a vzal si krátkou dovolenou, 

opustil své bydliště a odjel někam na venkov. Když jsme se 

později probírali onou událostí a věcmi s tím spojenými, což 

bylo třeba opakovat mnohokrát, položil jsem mu otázku, co 

mu celá věc přinesla pozitivního, zdali byl obohacen a co ho 

dokonce mohlo i posílit. Odpověděl mi tak, že si uvědomil, 

že má okolo sebe mnoho lidí, kteří s ním sdíleli jeho situaci, 

a kteří mu vyjádřili svoji podporu a solidaritu. Byl překvapen, 

kolik lidí to také zranilo, což nečekal a mělo ho to k tomu, 

aby se s onou krádeží vypořádal co nejlépe. Rovněž si uvědo-

mil, že kromě zlosti a odporu pocítil k onomu muži také sou-

cit a uvědomil si dosah zbloudění, které muže potkalo. Rov-

něž byl veden ke zpytování vlastního svědomí, které nebylo 

pro něj překvapivě úplně čisté. To mu mohlo pomoci nepod-

lehnout zlosti, křivdě a „spravedlivému hněvu“, jak sarkas-

ticky poznamenal. 

Celý případ ještě nebyl do sepsání vyřízen, ale jako ilus-

trace nám může pomoci. Je patrné, jak životní příhody, udá-

losti a otřesy zasahují celou lidskou existenci. Viděli jsme, 

jak psychické trauma proniká do duše, do vztahů, do těles-

ných orgánů, do různých částí tělesného ustrojení, do vztahů, 

hodnot, osobní historie což se nám již nejeví í jako zautoma-

tizovaná fyziologie, ale jako přirozené odpovídání naší 

otevřené tělesnosti, a také jako apel, aby člověk svojí situaci 

porozuměl a podle toho také vedl své další životní kroky. Vy-

stoupilo na světlo, jak duševní zranění postihuje naše orgány 

a jak porozumění tělesnosti napomáhá duševní obrodě a nao-

pak, jak duševní obroda je součástí lidských vztahů, kultury, 

výchovy a duchovního stavu každého z nás. Onen muž si 

opakovaně vzpomněl na své rodiče, sourozence, některé uči-

tele, kamarády, na pana faráře, na knížky, které kdysi četl, 

a které se mu před očima objevily nebývale zřetelně a překva-

pivě přesně. Před očima se mu v terapeutické reflexi vracely 

nespočetné vzpomínky, kterým nechyběl jejich emoční, ale 

také ztělesněná podoba mající významně dějinný ráz. Uvědo-

mil si také, jak tyto dávné zkušenosti výchovná doporučení, 

duchovní orientace jsou bývalou i aktuální součástí tělesných 

procesů a orgánových procesů i jejích vztahů. S dotyčným 

mužem jsme ještě podrobněji probrali nám dostupné aspekty 

pobytu a zúročili některá fenomenologická porozumění lid-

ské existenci. Zřetelně jsme si uvědomili, že zabývat se věcí 

čistě psychosomaticky by naše poznání podstatně zreduko-

valo a přeneslo se do virtuálních teoretických koncepcí. 

Možná, že k posunu v psychosomatické otázce byl užitečný 

i náš příklad s hudbou. Ten však ještě na nás požaduje další 

analýzy kazuistik daseinsanalytickým způsobem. Dospěli 

jsme také k poznatku, že psychosomatický přístup nejlépe 

vyvstává z pohledu přirozeného světa a teprve dodatečně 

z hlediska medicínských anebo psychologických či psycho-

patologických kategorií. Jsme si ovšem také vědomi, že po-

 
14 Ať už bude nazvána jakkoli jinak. 

kud v medicíně dojde k obratu, tak teprve tehdy se fenome-

nologická14 metodologie bude moci v medicíně adekvátně 

uplatnit. Z hlediska přístupu necháváme lidi hovořit o tom, 

o čem sami chtějí, co je jim v uvolněné a přátelsky rozumějící 

atmosféře v daseinsanalytickém sezení objevuje ke sdělení. 

Daseinsanalytické dotazování, jako součást vrozumívání je, 

jak bylo řečeno spirálové. Necháváme tedy lidi hovořit o je-

jich životních situacích a tam, kde jsou patrné zvýšené 

emoce, nebo kde naopak emoce chybí, to vše se projevuje 

i tělesně. Proto se také doptávám a někdy i vedu pacienty, 

klienty k uvědomování tělesného prožívání ve vztahu k ži-

votním souvislostem. Orientace na tělesnost vede k pocho-

pení, že všechno, čím žijeme, také tělesníme, a že tělesnění 

nám může pomoci porozumět duševním stavům a životním 

tématům. Zjistili jsme, že tento způsob práce je třeba se nau-

čit a vést ho v daseinsanalytickém duchu. Nezaměřujeme se 

proto speciálně na tělesnění života, ale necháme věcem přiro-

zený řád, přesvědčení, že příznivé ovlivňování psychosoma-

tických a dalších souvislostí se děje v rámci celého pobytu 

psychoterapeutickou reflexi. Nevnášíme do situací umělé ka-

tegorie, ale mnohem více se zabýváme tématy, která lidé 

přinášejí a významy, které jim unikají nebo které nejsou s to 

postihnout či docenit pro svůj život. Pozorně vnímáme 

všechno to, co nám klienti svobodně ukazují a čím se nám 

otevírají. Příklad: Během internetového semináře s názvem: 

„Vedení rozhovoru v psychoterapii“ žena okolo 35 r. s plá-

čem a třesem celého těla nám sdělila, že se právě dozvěděla, 

že její milovaná teta je v konečné fázi života. Že umírá! Roz-

hostilo se dlouhé ticho. Poté druhá seminaristka navrhla, že 

bychom se mohli pomodlit. Po modlitbě ji ještě navrhla jestli 

by nám nemohla něco o tetě říct. Dotyčná byla zjevně zasko-

čená, ale s návrhem souhlasila. Pomodlili jsme se, každý jak 

uměl, a potom nám o tetě vyprávěla. Vzpomínala na dětství, 

na maminku a také vzpomněla na jednu příhodu, kdy se 

s tetou cítila obzvláště dobře. Byla to vzpomínka z prázdnin, 

kdy se cítila s tetou nadmíru dobře, blaženě pocítila její 

i svoje ženství. Během vyprávění plakala, také se smála. Na-

konec řekla: „Je to teď úplně jiné. Teta byla báječný člověk 

a taková už pro mne zůstane. Ještě to nemám usedlé, ale 

všechno se proměnilo a vůbec, vůbec jsem to nečekala“. A po 

té se ještě hodně smála. Z ukázky je patrné, že vůbec nic ne-

přidáváme, nic z projevu neubíráme. Nevytváříme paralely, 

ani analogie, nespekulujeme nad teoretickými možnostmi, 

nepouštíme se do žádných pseudo-duchovních spekulací, ale 

zůstáváme v dané situaci a v jejich významových možnos-

tech. Tím, jak ji sami zakoušíme, tak z této naší zkušenosti 

v těsné spolupráci s klientem objevujeme a/nebo potvrzu-

jeme klientovy i naše vněmy. Jsme si vědomi, že jednotlivé 

námi abstrahované sekce jsou ve skutečnosti provázány. 

Proto také nepreparujeme jednotlivé oblasti naší existence, 

ani z nich nevytváříme umělé kategorie, ale necháváme péči 

o duši probíhat podobně, jako to vidíme ve výkladu snů. 

Předpojatá selekce se v tomto v způsobu práce nevyskytuje, 

rovněž tak nejsme vedeni daseinsanalýzou, ale klientem na-

ším vlastním zakoušením. Někdy se proto také stane, že se ve 

výkladu ocitneme v oblasti jiné školy, jiné filosofie a její ná-

zor nebo zkušenost jsou s naším shodné. To nám vůbec ne-

vadí. Tento postoj, jak jsme zjistili, nám umožňuje použití 

metod práce, které pocházejí odjinud, ale v určitých situacích 

jsou prospěšné. Nevnášíme do situací umělé kategorie, ale 

mnohem více se zabýváme skutečnostmi, které se ukazují 
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právě zde a nyní. Pozorně vnímáme významy, kterými k nám 

promlouvají. I zde je námi vyvinutá metoda rozhovoru na-

zvaná vrozumívání užitečná a tento způsob práce ji rozvíjí, 

usazuje a také „ověřuje“. Jsme si velmi dobře vědomi toho, 

že to, co stojí před námi je nesrovnatelně větší díl práce, než 

kterou jsme dosud udělali. 

Nebudu proto ani vás ani sebe dále zdržovat a přeji vám, 

jakožto i nám, hodně zdaru v našem konání. 
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